
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 11.3

6. zasedání zastupitelstva konané dne 26. 4. 2021

Věc:
Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2015–2020 – plnění 
za rok 2020

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 086/29Z/2020 ze dne 20.4.2020 - Monitoring plnění Ústeckého 
krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 za rok 
2020.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 7. 4. 2021 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 1 Č. usnesení:          

Výbor Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality

Dne: 21. 4. 2021 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

11.3-1 Název: bod 11.3 priloha 1.pdf

Ústecký krajský plán vyrovnání 
příležitostí pro osoby se zdravotním 
postižením na období 2015–2020 – 
plnění za rok 2020

U

11.3-2 Název: bod 11.3 priloha 2.pdf Souhrnné stanovisko NRZP U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informace o 
plnění Ústeckého krajského plánu vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 
2015–2020 za rok 2020 uvedené v přílohách č. 1 a 2 tohoto usnesení,

B) ukládá



PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění Ústeckého krajského 
plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2020 - plnění za rok 
2020, dle přílohy č.1 tohoto usnesení na webových stránkách kraje
Termín: 31.05.2021

Důvodová zpráva:
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 73/21Z/2015 ze dne 16. 2. 2015 byl schválen Ústecký krajský 
plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2018 (dále jen „KPVP“).
Garantem zpracování KPVP byl stanoven Poradní orgán hejtmana Ústeckého kraje pro seniory a zdravotně 
postižené (dále jen „POHÚK“), který zároveň monitoruje a kontroluje plnění plánu. Dle schváleného plánu 
probíhá monitoring a kontrola plnění plánu vždy 1x ročně. Odbor sociálních věcí zajišťuje komunikaci mezi 
jednotlivými odbory, orgány kraje a Národní radou osob se zdravotním postižením Ústeckého kraje (dále jen 
„NRZP ÚK“). NRZP ÚK se ve svém shrnutí vyjádřila: „Při pročtení plnění plánu vyrovnání za 6 let je zřejmé, 
že bylo vykonáno velké dílo, že se podařilo plánovitě měnit kvalitu života OZP. Získané zkušenosti z plnění, 
se zároveň staly podkladem pro zpracování nového plánu vyrovnání na léta 2021-5“.

Po projednání s NRZP ÚK a s ohledem na platnost Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby 
se zdravotním postižením na období 2015–2020 bylo přistoupeno k prodloužení platnosti KPVP do roku 2020 
a sladění platností národní a krajské koncepce. Tento KPVP s prodlouženou platností byl schválen 
usnesením číslo 022/11Z/2018 ze dne 26. 2. 2018.

Odbory odpovědné za plnění KPVP podaly v určeném termínu zprávu o naplňování daných cílů a opatření. 
Následně byl dokument projednán v Poradním orgánu hejtmana pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením 15.3.2021. Materiál byl projednán dne 21.4.2021 ve Výboru pro sociální věci, bezpečnost a SVL.
V platnosti je již nový KPVP na období 2021-2025, který byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje 
usnesením č. 087/29Z/2020 ze dne 20.4.2020.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Petra Lafková,
odbor sociálních věcí PaeDr. Jiří Kulhánek

Schvalovací cesta:

1 Ing. Petra Lafková (vedoucí odboru)   Ing. Petra Lafková 9. 4. 2021
2 Ing. Petr Severa (vedoucí odboru)   Ing. Petr Severa 12. 4. 2021

3 Ing. Pavel Hajšman (vedoucí odboru)   Ing. Pavel Hajšman 12. 4. 
2021

4 PhDr. Adam Šrejber (vedoucí odboru)   PhDr. Adam Šrejber Ph.D. 
12. 4. 2021

5 Ing. Hana Bergmannová (vedoucí odboru)   Ing. Hana Bergmannová 13. 
4. 2021

6 Ing. Dagmar Waicová (vedoucí odboru)   Mgr. Roman Kovář 14. 4. 
2021

7 Bc. Jan Jelínek (vedoucí odboru)   Bc. Jan Jelínek 14. 4. 2021

8 PaeDr. Jiří Kulhánek   PaedDr. Jiří Kulhánek 
14.4.2021

Podpis zpracovatele:  Kateřina Kotlíková 9. 4. 2021


